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Samenvatting 

Met het vaststellen van de in de bijlagen opgenomen kaders worden vraagstukken die op deze 

thema’s betrekking hebben, op een eenduidige manier aangepakt. Het gaat om kaders voor 

ecologie, bomen, spelen en openbaar groen. In beginsel gaan de betreffende kaders in op het in 

stand houden van het betreffend kapitaalgoed. Slechts in beperkte mate is ambitie of ontwikkeling 

hierin meegenomen, aangezien deze kaders zich hiervoor onvoldoende lenen. 

Voorgaand beleid t.a.v. deze thema’s zal vanwege de fusie vanuit rechtswege sowieso komen te 

vervallen per 1 januari aanstaande. 

 

Voorgesteld besluit 

De kaders voor ecologie, bomen, spelen en openbaar groen vaststellen, zoals opgenomen in bijlage 

1, 2, 3 en 4. 

 

Financiële gevolgen 

Het vaststellen van de kaders heeft geen financiële gevolgen. 

 

Aanleiding 

De gemeente Schagen is ontstaan uit een samenvoeging van de gemeenten Harenkarspel, Schagen 

en Zijpe. Elke gemeente had zijn eigen beleid op gebied van ecologie, bomen, spelen en openbaar 

groen. Door de samenvoeging van de gemeenten is er behoefte aan het harmoniseren van deze 

thema’s tot een eenduidig beleid. 

 

De kaders zijn opgesteld met de Meerjarenvisie voor 2014 – 2018 als toetsingskader, hoe we het 

beheer van de kapitaalgoederen in het vervolg tegemoet zullen treden. Met name doelstelling 2 van 

het sociale domein, ‘inwoners dragen bij aan hun leefomgeving’, is zoveel mogelijk opgenomen in de 

kaders. 
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1. Doelstelling en maatschappelijke effecten 

Met het harmoniseren van genoemde thema’s worden vraagstukken die hier betrekking op hebben, 

in de gehele gemeente op een eenduidige manier opgepakt. Op deze manier wordt er duidelijkheid 

geschapen voor burger en bestuur. Ook voor betrokken ambtenaren wordt duidelijk hoe we omgaan 

met vraagstukken uit en over de openbare ruimte. Tot op heden kan dit per voormalige gemeente 

(Harenkarspel, Schagen en Zijpe) verschillen.  Het vaststellen van de beleidskaders heeft geen 

juridische gevolgen. Voorgaand beleid t.a.v. deze thema’s zal vanwege de fusie vanuit rechtswege 

sowieso komen te vervallen per 1 januari aanstaande. 

  

2. Argumenten 

De samenvoeging van de gemeenten Harenkarspel, Schagen en Zijpe is de aanleiding om beleid te 

harmoniseren. De huidige maatschappij vraagt om met een nieuwe blik naar de inrichting en het 

beheer van de openbare ruimte te kijken. De financiële mogelijkheden zijn beperkt, de ambities 

worden verlegd en de rol van burger en bestuur is aan het veranderen. Gevolg is dat wij het beleid 

voor de openbare ruimte hebben vertaald in kaders i.p.v. de traditionele ‘dikke’ beleidsstukken. In de 

bijlage treft u de eerste vier kaders aan. 

Bestuurlijk moet dit voldoende handvatten geven. Ambtelijk worden deze kaders verder uitgewerkt, 

waarbij het gesprek met de burger en andere stakeholders, zal worden aangegaan.  

 

Opgemerkt dient te worden dat de kaders in beginsel ingaan op het in stand houden van de 

betreffende kapitaalgoederen. Slechts in beperkte mate is ambitie of ontwikkeling hierin 

meegenomen, aangezien kaders zich hiervoor onvoldoende lenen. Momenteel wordt onderzocht in 

hoeverre dit in een separaat beleidsstuk geduid zal moeten worden. 

 

3. Financiën 

Er is geen financiële paragraaf opgenomen bij de kaders. De bestaande financiële kaders zijn 

zodoende leidend. 

 

4. Risico's 

Om kapitaalgoederen goed te kunnen beheren zijn niet alleen beleidsmatige kaders nodig. Ook 

inzicht in de kwantiteit en kwaliteit van de kapitaalgoederen en de daarbij behorende (passend aan 

de ambitie) financiële middelen, zijn nodig. Aangezien er geen financiële paragrafen aan de kaders 

zijn gekoppeld, kan er op dit punt niet gestuurd worden. 

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Schagen, 

 

gemeentesecretaris 

 

 

 

De heer N.H. Swellengrebel 

burgemeester 

 

 

 

Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen 
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De raad van de gemeente Schagen, 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 7 oktober 2014;  

 

gezien het advies van de commissie Ruimte d.d. 10 november 2014; 

 

besluit: 

De kaders voor ecologie, bomen, spelen en openbaar groen vast te stellen, zoals opgenomen in 

bijlage 1, 2, 3 en 4. 

 

 

 

Aldus besloten in de vergadering van: 25 november 2014. 

 

 

De raad van de gemeente Schagen, 

 

griffier 

 

 

 

Mevrouw E. Zwagerman 

voorzitter 

 

 

 

Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen 

 

 

Raadsbesluit 


